
 ؛ وينبين على ذلك تفاضل األعمال من فوائدها: أن األعمال الصاحلة منها من يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب

ال  ((؛ والعمال يتفاوتون أيضا  ، وأن األعمال تتفاوت ، وتفاضل األعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل

الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد  يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من

مع أم كلهم صحابة لكن ال يستوون حىت قال النيب عليه الصالة والسالم خلالد بن الوليد حني  اهللا الحسنى ))

ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق  (حصل بينه وبني عبد الرمحن بن عوف ما حصل قال: 

، كيف من بعدهم ؟  هذا يقول بني من ؟ صحايب وآخر أحدهم وال نصيفه ) أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد

ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي  ((؛ كذلك أيضا اختالف األعمال  إذا هذا اختالف العمال

، وأقول يلزم من  ؛ فاألعمال تتفاضل وهلم جرا الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم ))

؛ وهذا هو الذي عليه أهل السنة اجلماعة على أن األعمال تتفاضل وأن العمال  لعمل تفاضل العاملتفاضل ا

، انظر كيف يكرر اهللا  فضيلة التقوىومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  يتفاضلون وأن اإلميان يزيد وكذلك ينقص .

؛ إذا اتقى اإلنسان ربه فسوف يقوم بدين  ؛ ألا يف احلقيقة عليها مدار اإلسالم عزوجل التقوى يف آيات كثرية

إن اهللا خبير بما  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: ديد من خالف تقوى اهللا اهللا تعاىل على ما يرضي اهللا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: سعة علم اهللا، وأنه سبحانه وتعاىل عامل ببواطن األمور؛ وقد قال اهللا عن  . تعملون ))

وفسر النيب صلى اهللا عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه  هو األول واآلخر والظاهر والباطن )) ((نفسه: 

، كل شيء يف قبضته، ليس  عليه ، كل شيء يقدر ، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه ؛ مادون اهللا شيء شيء

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن خربة اهللا شاملة  . إن اهللا خبير بما تعملون )) ((؛ وهذا قريب من قوله:  دونه شيء

؛ القول  ؛ انتبهوا ! إذا قيل العمل فهو للقول والفعل ؛ واعلم بأنه إذا قيل عمل فإنه يشمل القول والفعل للعمل

؛ أما العمل  ؛ لكن الفعل يطلق غالبا على عمل اجلوارح فقط ن والفعل عمل اجلوارحعمل أيش؟ عمل لسا

فيطلق على هذا وهذا حىت إن شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية تلك العقيدة املباركة قال: إن الدين 

؛ وهو   ب عمال وله قوال، قول القلب و اللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح؛ فجعل للقل واإلميان قول وعمل

؛ فهو فيه  ، وما أشبه ذلك ، وتوكله ، وخوفه ؛ وفعله: رجاءه ، وإميانه ، وتصديقه كذلك فقول القلب هو إقراره

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا  ((مث قال اهللا تعاىل:   ؛ وأما القول فهو إقرار وتصديق . نوع حركة قلبية

، ووعد يف قالوا أوعد يف الشر ؛ أوعد :، ويقال يقال: وعد وعد )) (( . الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ))

  قول الشاعر: وإين  ؛ وبنو عليه اخلري

   وإن أوعدته أو وعدته    لمخلف إيعادي ومنجز موعدي                   



الذين آمنوا وعملوا ؛ ألا يف  ومل يقل: أوعد وعد اهللا )) ((هنا يقول:  ، والوعد باخلري . اإليعاد بأيش؟ الشر

 ((؛ ألن اهللا تعاىل ذكر الوعد يف العقوبة فقال:  ؛ لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيهم الصاحلات

وهذا مما يدل على أن الوعد يأيت يف اخلري وعد اهللا المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها )) 

    ويأيت يف الشر .

يقول العلماء إذا  الشيخ : ، فهل له ذلك ؟ أحد الشهود أنا ال أريد أن أشهد خمافة أن حيلقين أذىقال  السائل :

؛ أما إذا كان الضرر حمتمال مثل أن  ؛ لكن البد أن يبني الشهادة يف موطن آخر خالف ضررا ال حيتمل فال بأس

    يعاديه ما شهد عليه أو ما أشبه ذلك فال جيوز كتم الشهادة .

، أال حيمل إيعاد اهللا سبحانه وتعاىل للكفار جبهنم  قلنا الوعد يكون يف اخلري واإليعاد يكون يف الشر : السائل

   ؟ ... ))وبشر المنافين  ((خموفا هلم مثل قوله: 

   ال، هو لو جاء غري مطرد لكن مطرد ما يف القرآن أوعدن وإال كان حيمل على ما قلت . الشيخ :

  ؟  قوامين بالقسط )) ((ما معىن قوله:  السائل :

؛ ملاذا ؟ ألننا إذا قلنا إن  ينبين على اخلالف وأننا إذا قلنا قوامني معناه البد أن حنملها على اهول الشيخ :

، وأن القيام مرة واحدة ال يدخل يف األمر؛ ألن  النهي عن املبالغة موجه إىل واحد صار األمر إمنا هو لكثرة القيام

   وإذا قلنا إا نسبة مشل القليل والكثري ؛ كونوا قوامين )) ((اهللا قال: 

ينبين عليه اخلالف بني يف محلها على النسبة أو املبالغة  قوامين )) ((اخلالف يف صيغة " فعال "  السائل :

  فما هو الضابط يف تعيني أحد املعنيني ؟العلماء يف زوارات القبور 

  ألنه صح احلديث عن النيب عليه الصالة السالم أنه لعن زائرات القبور ؛؛ ال، زوارات القبور ما تصح  الشيخ :

 لو قال قائل: إن هذه لكثرة ؟ ما استقام املعىن وما ربك بظالم للعبيد )) ((نعم حنمله مثال قوله تعاىل:  الشيخ :

نفسه نسبة الظلم إليه ؛ فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن اهللا نفى عن  ؛ ألنه يكون املنفي هو كثرة الظلم فقط

، هل املعىن ال تأكل أبدا ؟ ال تكثر  ؛ على كل حال فيه قرينة لكن إذا قلنا مثال: ال تكن أكاال ولو مرة واحدة

   األكل .

  قلنا الوعيد ي كون يف اخلري واإليعاد يكون يف الشر هل هذه قاعدة ؟ السائل :

وعد اهللا المنافقين  ((ولقد ى بقوله: طردة لكنها ليست م، حنن قلنا إا قاهلا بعض العلماء  ال الشيخ :

  . والمنافقات ))



وعد اهللا  ((، إزالة اإلشكال يف اآلية ؟ أي آية ؟  شيخ ما اتضح يل اجلواب عن اإلشكال يف اآلية السائل :

  ؟ المنافقين والمنافقات ))

   ل: أوعد .معناه جاء بوعد ومل يق ؛ طيب طيب هذه وعيد أو ال ؟ نعم الشيخ :

على أصله وهو أا للخري ولكن  (( وعد اهللا المنافقين ))هل ميكن محل لفظ وعد يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ (( بشر المنافقين ))هذا املقام كقوله تعاىل: 

   ال ال ال، هذه كلمة وعد تستعمل يف اخلري و الشر . الشيخ :

  ؟ يجرمنكم ))وال  ((عن القراءة يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؛  يف مصحفي ما وجدته؛ الذي عندنا قيد السبعيات يجرمنكم )) (( الشيخ :

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق  ((ال، حىت الصحابة رضي اهللا عنهم ملا نزل قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

   ، مث خفف عنهم . لوا مسعنا وأطعنا؛ فأمروا أن يقو  ) قالوا ما نطيق هذاتقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون )

  عن حكم الكتابة يف املصاحف مثل احلواشي وغريها ؟  السائل :

يف الزمن السابق الكتابة غري معرفة ال يف األصل وال ما يكتب على احلواشي فكره بعض السلف أن  الشيخ :

؛ وإذا كان هذا ال يؤثر  فال خيتلط؛ أما اآلن  ألنه خيتلط القرآن باملكتوب أو بغريه ؛ يكتب مع املصحف شيئا

  فتختلط فال بأس .على احلروف مبعىن أنك ما تكتب بني األصل 

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين   ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

مة اهللا عليكم إذ هم قوم أن كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نع

   . )) يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر  ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؛  أي مبا جيب اإلميان به آمنوا )) آمنوا وعملوا الصالحات )) ((وعد اهللا الذين  ((قال اهللا تعاىل:  . )) عظيم

وقد بني النيب عليه الصالة والسالم إن اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و القدر خريه 

؛ يعين عملوا أعمال الصاحلات؛ فالصاحلات إذا صفة ملوصوف حمذوف عملوا الصالحات )) ((أما  . وشره

؛ األول:  فمىت يكون العمل صاحلا ؟ يكون العمل صاحلا إذا تضمن أمرين والتقدير: األعمال الصاحلات .

،  ، البد من أمرين ، سواء كان ألمة حممد أو من األمم السابقة ؛ والثاين: املتابعة لشريعة اهللا اإلخالص هللا

األول: اإلخالص هللا عزوجل ألن العبادة حق اهللا وحده فال جيوز أن تشرك ا معه غريه واألدلة كثرية الدالة على 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له  فاعبدوا اهللا مخلصين له الدين )) (( ((وجوب اإلخالص هللا تعاىل 



أما املتابعة  . والنصوص يف هذا كثرية ) ى اهللا ورسولهمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إل الدين ))، (

أي عمل ليس عليه  ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد (فألن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال: 

؛ إذا البد أن يكون العمل عليه أمر اهللا  أمر اهللا ورسوله من عبادات أو معامالت فإنه مردود على صاحبه

؛ والثالث:  ال تتحقق املتابعة إال إذا وافق العمل الشريعة يف أمور ستة؛ األول: السبب ؛ والثاين: اجلنسورسوله؛ و 

؛ فالبد أن تكون املوافقة بالشريعة يف هذه األمور  ؛ والسادس: الزمان ؛ و اخلامس: املكان ؛ والرابع: القدر النوع

فمن تعبد هللا بعبادة علقها بسبب مل جيعل اهللا  . ، واملكان ، والزمان ، والقدر ، والنوع ، واجلنس الستة: السبب

؛  ؛ مثال ذلك أن يقول املرء كلما ليس ثوبا: اللهم صل على حممد ، بدعة مردودة ورسوله سببا فالعبادة باطلة

ذه ؛ فماذا نقول له ؟ نقول: ه فقيل له ملاذا ؟ قال أتذكر لبس النيب عليه الصالة والسالم للثوب فأصلي عليه

؛ ألا مل ترد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه أم كانوا يصلون على النيب إذا أرادوا  عبادة بدعة

؛ فإن تعبد هللا بعبادة ما مل يشرع جنسها فالعبادة  البد أيضا أن يكون موافقا للشرع يف جنس العبادة . اللباس

؛ ألا ليست  ؛ نقول هذه أضحية غري مقبولة البقرة مثال ، ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدال عن مردودة عليه

، يف النوع تعبد هللا سبحانه وتعاىل بعبادة  النوع وهو أخص من اجلنس . من جنس ما شرع اهللا ورسوله فال تقبل

؛  ، كما لو أحدث أذكارا مشروعا من حيث اجلنس لكنها على نوع آخر فإا ال تقبل مل يشرع له فإا ال تقبل

كذلك أيضا القدر، لو تعبد  .من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )  (قول الرسول عليه الصالة والسالم: ل

هللا تعاىل بعبادة زائدة أو ناقصة مل تقبل منه فلو صلى الظهر ثالثا مل تقبل ولو صالها مخسا مل تقبل ملخالفة 

يف الكيفية فإا ال تقبل كما لو سجد قبل الركوع فإا ، لو أا خالفت الشريعة  الكيفية أيضا الشريعة يف العدد .

صار سبعة ؟ أليش يا أخي ؟ الكيفية ما ذكرت أوال ؟ هي يف الواقع بدل  ؛  ال تقبل ملخالفة الشريعة يف كيفيتها

اعتكف  ، لو اخلامس ؟ املكان ، النوع هو الكيفية يف الواقع . ، أحيانا يعرب بالنوع وأحيانا يعرب بالكيفية النوع

يف  اإلنسان يف بيته بدال عن املسجد وانقطع للعبادة يف البيت فإا ال تقبل فإا غري موافقة للشرع يف املكان .

؛ وكذلك لو وقف بعرفة  الزمان، لو صام اإلنسان يف غري رمضان عن رمضان مل تقبل ألنه يف غري الزمن املشروع

؛ إذا العمل الصاحل هو ما وافق الشريعة يف  احلج أو ما أشبه ذلك يف غري يوم عرفة أو رمى اجلمرات يف غري موسم

 هذه األمور الستة: السبب واجلنس والكيفية والقدر و الزمان واملكان، وجيعل بدل النوع الكيفية ألا أوضح .

عظيم وأجر  ((؛  هذا يف مقابل الذنوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة )) ((يقول اهللا عزوجل: 

من فوائد هذه اآلية: فضيلة  ؛ فالسيئات تغفر واحلسنات زائد عليها هذا الثواب العظيم . يف مقابل احلسنات ))

؛ وجه ذلك ؟ ما رتب عليه من الثواب؛ ألن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور  اإلميان والعمل الصاحل



،  ؛ وهلذا جند كثريا من الناس يركزون على العقدة ن عملاإلميان وحده ال يكفي بل البد مومن فوائدها: أن  به .

ومن  ؛ بل البد مع العقيدة من عمل صاحل . يقول عقيدتنا سليمة ـ احلمد هللا ـ وال يتعرض للعمل؛ وهذا قصور

غفرة وقد كررنا القول مبعىن امل لهم مغفرة )) ((؛ لقوله تعاىل:  فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات املغفرة هللا عزوجل

فاجلواب: هي مطلقة لكن  فإن قال قائل: املغفرة هنا مطلقة مل يقل: من اهللا ؟ وأا سرت الذنب والتجاوز عنه .

وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين اإلسالم أن الذي بيده املغفرة  ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((اهللا قال: 

، حيث جعل الثواب مبنزلة  ة: تفضل اهللا عزوجل على عبادهومن فوائد اآلية الكرمي والرمحة هو اهللا عزوجل .

ومن فوائد هذه اآلية  ، مع أن املنة هللا عزوجل أوال وآخرا . ، كأن العامل أجري إذا وىف العمل أعطي أجره األجر

؛ وتعظيم العظيم للشيء يدل على  ، حيث عظمه اهللا عزوجل الكرمية: عظم ثواب املؤمنني العاملني الصاحلات

 ((. القرآن مثاين كما وصفه اهللا به .؛ وملا كان هذا . أنه عظيم عظمة ال يتخيله اإلنسان وال يتصوره وهو كذلك

اهللا عزوجل ملا ذكر ثواب املؤمنني الذين عملوا ذكر مث   . اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ))

يف مقابل األعمال  كفروا )) وا بآياتنا )) ((والذين كفروا وكذب ((، فقال:  الصاحلات بذكر من يقابلهم

كفروا  ((، وكفروا مبا جيب العمل به  ؛ فكذبوا مبا جيب التصديق به يف مقابل اإلميان كذبوا )) ((الصاحلات، 

 ((فهم مل يستقيموا على األمر وال على اخلرب، قابل اخلرب بالتكذيب وقابل العمل بالكفر؛  وكذبوا بآياتنا ))

؛ فمن  املراد باآلية هنا هل هي اآليات الشرعية أو الكونية ؟ كالمها ياتنا أولئك أصحاب الجحيم ))وكذبوا بآ

؛ ومن أقر بذلك لكنه مل يقم  أنكر ربوبية اهللا وخلقه للمخلوقات وتصرفه يف الكون فهذا مكذب باآليات الكونية

، فالكونية هذا الكون مبا فيه من  كونية وشرعية؛ وآيات اهللا تعاىل   بطاعة اهللا فقد كفر وكذب باآليات الشرعية

الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار واألار وغري ذلك من املخلوقات العظيمة اليت بعضها ال حتيط به  

.  حشرات صغرية جدا جدا ال تكاد تراها .كربا وبعضها ال حتيط به صغرا؛ إنك أحيانا تفتش الكتاب فتجد  .

 ((، يعلم مستقرها ومستودعها وال خيفى عليه أمرها كما قال تعاىل:  وهذه خملوقة هللا يرزقها اهللا عزوجل،  بالعني

هي ما جابت به ية الشرعية اآلو  . وما من دابة في األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ))

؛ من يأيت بشريعة تصلح للبشر يف كل  وا االرسل وكانت آيات دالة على اهللا عزوجل ألن البشر ال ميكن أن يأت

؛ وكذلك الشرائع بالنسبة لألمم السابقة هي مالئكة متاما بأحواهلم  ال أحد زمان ومكان بنسبة لشريعة احملمدية ؟

أولئك أصحاب  ((قال اهللا تعاىل:  . وزمام وأماكنهم فال أحد يستطيع أن يأيت مبثل هذه اآليات الشرعية

خرب مبتداء الثاين  أصحاب )) ((هي املبتداء األول، و الذين كفروا )) ((ئك هذه مبتداء ثاين، وأول الجحيم ))

أولئك أصحاب  ((؛  ، الرابط اإلشارة ، والرابط ؟ اإلشارة واملبتداء الثاين هو خربه يف حمل رفع خرب املبتداء األول



أي أهل اجلحيم املالزمون هلا واجلحيم هي النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم منها ـ ومسيت بذلك لقعرها  الجحيم ))

؛  ؛ إذا ذكر أهل العمل الصاحل ذكر أهل العمل السيئ ففي اآلية فوائد؛ منها: أن القرآن الكرمي مثاين  وسوادها .

؛ وذلك ألن اإلنسان إذا مل يكن أمامه إال  وفائدة ذلك أيها الطالب: أال يغلب جانب الرجاء أو جانب اخلوف

؛ وإذا مل يكن أمامه إال أوصاف  أوصاف مؤمنني وجزاء املؤمنني فإن ذلك قد حيمله على الرجاء وينسى اخلوف

؛ فلهذا كان اهللا تعاىل يذكر هذا إىل  الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستويل عليه اخلوف والقنوت من رمحة اهللا

 ؛ أو األمن من مكر اهللا عند ذكر ما يرجي .  يستويل القنوت من رمحة اهللا عند ذكر ما خيوفجنب هذا حىت ال

فاجلواب: أن أحسن  فإن قال قائل: أيهما أفضل للعامل أن يغلب جانب اخلوف أو أن يغلب جانب الرجاء ؟

؛ ألنه إذا عمل  ب اخلوفيغلب جانب الرجاء وعند اهلم بالسيئة يغلب جاناألقوال يف هذا أنه عند عمل الصاحل 

عمل الصاحل وغلب جانب الرجاء أحسن الظن باهللا وأن اهللا تعاىل سيقبل عمله ويثيبه عليه فنشط على العمل 

، وهذه  ؛ وعند اهلم باملعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه إن اهللا غفور رحيم واحتسب األجر على اهللا

؛ لكن إذا غلب جانب اخلوف وخاف  ، وما أشبه ذلك ب التوبة مفتوح، وأنت إذا فعلتها فتب با معصية سهلة

؛ فأحسن األقوال يف ذلك أن ينظر اإلنسان إىل حاله؛  أال يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه حينئذ يكف عن املعصية

فإن قال قائل: أمل  ، وعندما يهم باملعصية يغلب جانب اخلوف . فعند ما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء

فبني اهللا تعاىل من أوصاف  )) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ((يقل اهللا عزوجل: 

قلنا نعم هو   هؤالء السادة أم إذا آتوا ما يؤتون فقلوم وجلة خيافون أال يقبل منهم كما جاء ذلك يف تفسريه ؟

؛ وأما إذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم أن  خياف كذلك، وهذا إذا خاف اإلنسان أن يعجب بعمله فيجب أن

أنا عند  (، وقد قال اهللا عزوجل يف احلديث القدسي:  ذلك العمل الصاحل مبعونة اهللا فليحس الظن باهللا عزوجل

؛ وهلذا أحيانا يذكر اهللا  من فوائد اآلية الكرمية: أن الكفر قد يسحبه التكليف وقد ال يسحبه . ظن عبدي بي )

ومن أظلم  ((وأحيانا يذكر التكليف فقط  واتقوا النار التي أعدت للكافرين )) ((فقط مثل قوله تعاىل: الكفر 

؛ وذلك ألن كل واحد منهما قد يكون  وأحيانا يقرن بينهما ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه ))

. ومن فوائد اآلية الكرمية: لعياذ باهللا ذلك أشد وأعظم ـ وا وحده موجبا للخلود يف النار؛ فإذا اجتمعا مجيعا صار

؛ ألن اهللا توعد  أن على اإلنسان أن يكون مستسلما استسالما تاما آلية اهللا مصدقا ألخبارها منفذا ألحكامها

؛ وقد ذكر اهللا عزوجل يف سورة النساء قسما  املكذبني باآليات والكافرين ا بأيش ؟ بأم أصحاب اجلحيم

هذه ))  فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ((ون إال بشروط، فقال: مؤكدا أم ال يؤمن

هذا ثالثة؛  ويسلموا تسليما )) (( ، هذا اثنني )) هم حرجا مما قضيتأنفسثم ال يجدوا في  (( ، واحدة



صدره مبا  ؛ ومن حكم اهللا ورسوله ولكنه صار يف قلبه ضيق مل ينشرح فمن حكم غري اهللا ورسوله فليس مبؤمن

؛ ومن مل جيد  ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت )) ((؛ وهلذا قال:  حكم اهللا ورسوله فليس مبؤمن

حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون يف التسليم فإنه مل يؤمن، مث قد يكون انتفاء اإلميان عنه انتفاء كامال وقد 

 ائد اآلية الكرمية: أن الكافرين املكذبني خملدون يف النارومن فو  يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام يف قلبه وعمله .

؛ لقول النيب صلى اهللا عليه  وكلما جاءت أصحاب فاملراد ا املالزمة الدائمة أصحاب الجحيم )) ((؛ لقوله: 

والذي نفسي بيدي ال يسمع بي من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن ما جئت به ـ أو  (وسلم: 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة  ((مث قال اهللا تعاىل:   تبع ما جئت به ـ إال كان من أصحاب النار ) .قال ال ي

اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون 

أمر  اذكروا نعمة اهللا )) ((وقوله:  تقدم كثريا وأظنه ال حيتاج . يا أيها الذين آمنوا )) ((الكالم على قوله:  . ))

؛ ألن جمرد أن نقول إن  اهللا تعاىل أن يذكر نعمته ال من أجل جمرد الذكر واخلرب ولكن للقيام لشكر هذه النعمة

، البد  يكفي ، إن اهللا خذل عدوي ال ، إن اهللا نصرين على العدو اهللا سلمين من العدو إن اهللا مكنين من العدو

، نعم ثناء على اهللا فهذا  ؛ فإن كان شكرا بأن كان يتحدث اإلنسان بنعمة اهللا أن يكون ذلك شكرا هللا عزوجل

فتكون يف موضع  نعمة اهللا عليكم )) ((هذه متعلق بقوله:  نعمة اهللا عليكم إذ هم )) ((وقوله:  من الشكر .

قتل النيب صلى اهللا ب؛ مهوا  من القوم ؟ املشركون ليكم ))هم قوم أن يبسطوا أيديهم إ (( نصب على احلال .

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم  ((، ومهوا أيضا بأن يقاتلوه يف مكة ولكن اهللا قال: عليه وآله وسلم

ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم  ((وقال يف سورة النساء:  عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه ))

فعدة وقائع يهمك الكفار بأن يبسطوا أيديهم إىل الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه ولكن اهللا  فلقاتلوكم ))

ومل يستطيعوا أن ينالكم بالسوء؛ وهذه  فكف أيديهم عنكم )) (( تعاىل يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه .

إذ جاءتكم  ((يف سورة األحزاب: ؛ لقد قال اهللا عزوجل  نعمة عظيمة أن يهم عدوك بشيء مث حيجزه اهللا عنه

واتقوا اهللا  (( . وكفى اهللا المؤمنين القتال )) جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها )) وقال فيها: ((

وعلى  (( ؛ والتقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل األوامر واجتناب النواهي . أمر بذكر النعمة والتقوى ))

" ـمتعلق ب على اهللا )) ((؛ ونعلم مجيعا أن قوله:  يعين وليتوكل املؤمنون على اهللا ون ))اهللا فليتوكل المؤمن

، لصح  ؛ وإال لو قيل: وعلى اهللا ليتوكل ؛ والفاء زيدت لتحسني اللفظ فهي مقدمة عليها إلفادة احلصر " يتوكلال

الالم الم األمر وأصلها مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها ؟ من يعرف ؟ إذا  فليتوكل )) ((وقوله:  الكالم .

(( ؛ ويف قوله:  ؛ يف اآلية اليت معنا ما الذي سبقها ؟ الفاء ؛ صح سبقها قلة ؟ نعم ؟ إذا سبقها الفاء والواو ومث



؛ والتوكل  الالم لألمرف وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((الواو؛  وليطوفوا )) ((؛  مث ثم ليقطع فلينظر ))

، صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع املضار ثقة به  أحسن ما قيل فيه أنه: صدق االعتماد على اهللا

، أن تعتمد على اهللا يف جلب املنافع واإلنسان حمتاج إىل املنافع؛  ، هذا التوكل على اهللا تبارك وتعاىل وتفويضا إليه

؛ وذا يظهر الفرق بني توكل اإلنسان على العبد وتوكله على الرب،  عزوجل وتفوضا إليهودفع املضار ثقة باهللا 

توكل اإلنسان على الرب تفويض مطلق فيعتقد اإلنسان أن اهللا هو الذي له احلكم وله السلطة عليه؛ توكله على 

، أليس   ونه يف املرتبة، ليس تفويضا إليه ولكنه وكله يعتقد أنه د شخص وكله أن يشرتي له حاجة ليس كذلك

، توكلي على  كذلك ؟ يعين عندما تعتمد على شخص وكلته ليشرتي لك حاجة هل هو كتوكلك على اهللا ؟ ال

؛ وتوكلي على إنسان وكلته ليس إال اعتمادا على شخص أنا الذي أدبره وأنا  اهللا توكل عبادة وتفويض واستسالم

؛  ؛ فالفرق بني التوكل على اهللا والتوكل على العبد فرق عظيم ليتالذي أريد أن يتوكل وأنا الذي بيدي فسخ وكا

؛ بل يقول وكلت فالن لئال  لكن مع ذلك ال ينبغي لإلنسان أن يقول توكلت على فالن يف شراء كذا وكذا

سله يعين الذين آمنوا باهللا وكتبه ور  المؤمنون )) ((وقوله:  يستعمل اللفظ الذي ال يطلق إال هللا يف حق العبد .

؛ منها: أنه جيب على اإلنسان أن يذكر نعمة اهللا  يف هذه اآلية الكرمية فوائد  واليوم اآلخر والقدر خريه وشره .

ومن فوائد  ؛ من أين تؤخذ ؟ من أمر بذكر نعمه بكف أيدي األعداء عنهم . عليه يف جلب املنافع ودفع املضار

 ، وهو كذلك؛ وكثري من الناس يظنون أن النعم هي اإلجياب هذه اآلية الكرمية: أن كف األذى والضرر من النعم

ومن  ؛ وهلذا يشكر اهللا عزوجل على هذا وهذا . ، النعمة إما إجياد معدوم وإما كف لوجود ؛ ولكن هذا قصور

؛  فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا عزوجل عند ذكر النعم حىت ال يبقى اإلنسان ويرتفع ويرىب بنفسه

 . وعلى اهللا فليتوكل )) ((؛ لقوله:  ومن فوائدها: وجوب التوكل على اهللا عزوجل . واتقوا اهللا )) ((ه: لقول

؛ و القاعدة عند  ؟ من تقدمي املعمول ؛ وذلك من تقدمي أيش ومن فوائدها: إخالص التوكل هللا سبحانه وتعاىل

؛  : هل التوكل مينع فعل األسباب ؟ اجلواب: الفإن قال قائل . البالغيني أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر

بل التوكل ال يتم إال بفعل األسباب، وأضرب لكم مثال بسيد املتوكلني حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ومع 

ذلك كان يتوقى احلرب ويتوقى الربد ويلبس الدروع باحلرب ولبس يف أحد درعني ـ عليه الصالة والسالم ـ كل 

سهام؛ ففعل األسباب النافعة احلقيقية ال ينايف التوكل بل هو من متام التوكل؛ وهلذا لو قال قائل: أنا ذلك توقيا لل

، هذا  ؛ قلنا هذا عجز ، أنا متوكل على اهللا ، يرزقين الذي رزق الثعابيل يف جحورها مل أسعى يف طلب الرزق

نعم إذا عجز اإلنسان عن األسباب ليس عنده ،  ، التوكل على اهللا التفويض إذا مل تستطع األسباب عجز وكسل

؛  ، فوضوا األمر إىل اهللا اآلن إال التوكيل؛ وهلذا جتد الكفار إذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين



؛ أما مع القدرة على فعل األسباب  وكذلك اإلنسان إذا أصابه شيء ال يستطيع دفعه جتده ليس له حول وال قوة

؛ قال ما أحتاج أنا  ، قلنا خذ معك نفقة من فعله؛ لو أن إنسان قال أنا أريد أن أسافر إىل مكة للحجفإنه البد 

، إذا كنت متوكال على اهللا حقيقة تفعل السبب،  ؛ ماذا نقول يف هذا؟ هذا عجز وتواين وكسل متوكل على اهللا

ومن  ؤونة أو ما أشبه ذلك .خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك امل

فوجه األمر إىل املؤمنني ألم  فليتوكل المؤمنون )) ((؛ لقوله:  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التوكل من اإلميان

؛ ولكن هل ينايف كمال اإلميان أو ينايف  ومن فوائدها: أن ترك التوكل على اهللا نقص يف اإلميان هم أهل التوكل .

فهذا  ـ وكل األنبياء أموات إال عيسى فهو يف السماء حيا ـ ، فمن توكل على نيب ميت ه تفصيلأصل اإلميان ؟ في

؛ من توكل على قرب فهذا ينايف أصل اإلميان؛ من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو  ينايف اإلميان

   . قدري فذلك ال ينايف اإلميان لكن ال


